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In Memoriam
Kovács Edit (1936-2004)
Elhunyt a Magyar Krónika
fömunkatársa

2004. június 30-án elhunyt Kovács
Edit a montreáli Jewish General
Hospital-ban. Kovács Edit (született
Szikrai) a magyar közösség egyik
kiemelkedö személye volt. Több mint 6
éven keresztül olvashattunk „Mozaik”
cimü rovatát a Magyar Krónika újság
valamennyi számában. Hangja szintén
ismert volt a montreáli rádió
hullámhosszain. Éveken keresztül
dolgozott a Radio Centre-Ville
állomásnál ahol a „Senior’s Corner”
cimü müsort vezette, valamint a Radio
Shalom-nál, ahol heti egy órás magyar
nyelvü adással gazdagitotta a
zsidóság rádióját. Kovács Edit
képviselöként is tevékenykedett a
Montreáli Magyar Bizottságon.
Önzetlen társadalmi munkájával
értékesen hozzájárult a montreáli
magyar közösséghez. Edit halálával a
város magyarsága nagy vesztességet
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szenvedett. Kovács Edit temetése
június 14. lesz, a Magyarok
Nagyasszonya Egyházközségben.
Edit 68 éves volt.
Megalakult Paul Martin új Liberális
kormánya
2004. július 20-án alakult meg Paul
Martin új kabinetje. A Liberális Part
kiválasztott prominensei kedd reggel
érkeztek meg Adrienne Clarkson
kormányzó rezidenciájába, a Rideau
Hall-ba, hogy résztvegyenek a
hivatalos beiktatási ceremonián. Az új
arcok között van Ujjal Dosanjh, British
Columbia volt New Democratic
miniszterelnöke, akit Mr. Martin
egészségügy miniszternek nevezett ki.
Mr. Dosanjh elmondta, hogy az egyik
legfontosabb feladata az lesz, hogy
leállitsa az állami egészségügy
privatizációjának hullámát. A
változások között sorolható Bill
Graham külügyminiszter áthelyezése a
hadügy élére és Pierre Pettigrew
külügyminiszteri kinevezése. A régi
ismerös arcok között van az albertai
Anne McLellan, aki továbbra is a
miniszterelnök-helyettes marad és
Irwin Cotler aki megtarthatja
igazságügyi tárcáját. Az új liberális
kabinet 39 személyböl áll.
Kanada haza hivta nagykövetét
Iránból
A diplomatákat kitiltották a kanadai
riporter halálát vizsgáló tárgyalásból
Bill Graham külügyminiszter
bejelentette, hogy azonnal haza hivja
Philip MacKinnon kanadai nagykövetet
Teheranból, miután kizárták a Zahra
Kazemi halálát vizsgáló tárgyalásból.
Ms. Kazemi egy iráni származású
kanadai állampolgár és riporter volt
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akit tavaly letartoztattak és
agyonvertek miután egy kritikus
képriportot próbált készitetni az iráni
börtönökröl. Egy ideig Irán tagadta,
hogy Ms. Kazemit megölték volna
mondván, hogy agyvérzés okozta a
hirtelen halálát. De késöbb kiderült,
hogy a kanadai riportert egy iráni
börtönben történt verés után vesztette
el életét.
Múlt hét szerdán Mr. Graham már
egyszer haza hivta a kanadai
nagykövetet, azonban ekkor Irán
engedett Kanada követeléseinek és
igérte, hogy a tárgyaláson diplomaták
is jelenlehetnek. De néhány nappal
késöbb a kanadai nagykövetet
kiküldték a tárgyalóteremböl. Mr.
MacKinnon több mint 90 percig várt az
utcán míg kiderült, hogy zárt ajtók
mögött tárgyalják a Kazemi-ügyet. Mr.
Graham „lehangulónak de egyáltalán
nem meglepönek” nevezte az iráni
törvényhozás magatartását. Még nem
tudni, hogy a külügyminisztérium
milyen további lépéseket javasol Irán
ellen.
Rasszista büncselekmény, de nem
sérti a gyülölet törvényt
Sleiman Elmerhebi továbbra is
fogságban marad
Sleiman Elmerhebi, a 18 éves
fiatalember aki áprilisban felgyujtotta a
montreáli United Talmud Torah zsidó
iskola könyvtárát valószinü nem
sértette meg Kanada gyülölet
törvényét. De a gyujtogató
büncselekményét minden bizonnyal az
antiszemitizmus motiválta. A Kanadai
Zsidó Kongresszus vezetöi valamint a
B’nai Brith szakértöi egyetértenek
abban, hogy Mr. Elmerhebi ügyében
nem lehet bevonni a kanadai
büntetöjogi törvénykönyv gyülölettel
kapcsolatos paragrafusát. A törvény
szerint csak akkor mondható egy
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büncselekmény „gyülölet-bünnek”
(Hate Crime), illetve gyülöletbeszédnek, amennyiben a vádlott
népirtásra hivja fel a lakosságot, illetve
ha cselekedetével erre kisérletet is
tesz. A gyülölet-törvény megsértésért
2 év börtön büntetés jár. Mr.
Elmerhebi-t azonban vandalizmussal
és garázdálkodással vádolják.
Sleiman Elmerhebi molotov-koktéllal
gyújtotta fel a montreáli általános
iskola könyvtárát. A helyszinen hagyott
levélben azt állitotta, hogy a zsidó
iskola elleni akciója válaszként
szerepel az izraeli kormány Palesztinterületek ellen tanusitott
magatartásásra. A büncselekménynek
nem volt áldozata mivel Pesach idején
történt és az iskola zárva tartott.
Minden harmadik kanadai
kipróbálta a marihuánát
Egy nemrég közzétett Statscan
kutatás szerint 10 millió kanadai
legalább egyszer használt marihuánát
valamikor életében. Összesen 3 millió
15 éven felüli kanadai, azaz a
lakosság 12 százaléka, jelezte hogy
az utóbbi két év folyamán legalább
egyszer marihuánát szivott. Az is
kiderült a kutatásból, hogy több férfi
mint nöi folyamodott a lágydroghoz. A
férfi lakosság 15 százaléka használt
marihuánát, mig a nöknél ez a szám 9
szazalék. De az biztos, hogy a
lágydrog fogyasztók száma
növekedett Kanadában az utóbbi
évtizedben. A jelenlegi arany 6,5
százalékkal magasabb mint az 1989ban mért érték. Paul Martin liberális
miniszterelnök már jelezte, hogy
kormánya enyhitene egyes marihuana
törvényeken, azonban nem legalizálná
a kendermag használatát.
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Képriport a montreáli magyar
röplabda meccsröl
2004. július 18-án került
megrendezésre a Hungaro Relacio—
Montreáli Magyar Fiatalok Köre által
szervezett röplabda meccs. Délután 3
órakor érkeztek a fiatal magyar
játékosok a Jarry Parkba és egészen
este hétig folyt a játék. Idén nyáron ez
volt a harmadik meccs és most is a
már megszokott jó hangulat volt
jellemzö a játékra. A Kanadai Magyar
Hirlap örömmel mutatja be a sportos
rendezvényen készült fényképeket
olvasóinak.

A meccs

Röplabda csoportkép

A meccs

A kezdés
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tölthetö le a fényképtárban tárolt
anyag.
Látogasson el képtárunkba!
www.kanadaimagyar.com
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A vihar elött

Szünet

Az online képtárról
Az itt található gyüjtemény a
montreáli magyarság közösségi
életének egyes pillanatait kivánja
megörökiteni valamint közzétenni a
világhálón. A képek tematikusan
vannak felosztva és kattintásra
nagyobb kibontakozásban is
láthatók.

A Kanadai Magyar Hirlap missziója
a közösségi kapcsolattartás és az
aktuális valamint hasznos
informaciók és kanadai közéleti
hírek közlése. A Kanadai Magyar
Hirlap jelenleg csak internetes
formában jelenik meg, mivel
rendszeres bevétellel nem
rendelkezik. De az itt mejelenô
irások egy része megjelenik a
Magyar Krónika nyomtatott újság
"Kanadai Híradó" címü rovatában.
Egyházi, közösségi és egyéb nonprofit szervezetek hírei találhatók a
honlapon. Magyar vonatkozású
hireken kivül, idöközönként egyéb
érdekes kanadai eseményekröl is
adunk tájékoztatást. A Hírlapban
hetente jelennek meg új cikkek és a
régi beszámolókat pedig az
archivum tárolja.

Az itt talált valamennyi fénykép a
Kanadai Magyar Hirlap tulajdona. A
képek más honlapokra való feltöltése
és egyéb nyilvános fórumokban való
megjelenitése nem engedélyezett!
Kizárólag személyes használatra
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